Žijeme takto…
Neobyčajne silná
skúsenosť.
JEAN - Európa

Bolo nás 14 mladých z Európy
a namierili sme si to do
Dominikánskej republiky.
Tri týždne sme pracovali
na jednom z projektov „Dávať“
s názvom Biela káva. Spolu
s ostatnými Mladými za
jednotu rozvíjame tento
projekt už viac ako 10 rokov.
S miestnymi mladými sme
vymaľovali 5 školských tried,
upratali sme malé ihrisko a
vyučovali sme viac ako 200
detí, ktoré tam boli. Táto
skúsenosť pre mňa bola
neobyčajne silná.

SLOVO ŽIVOTA | 10
«Podľa toho spoznajú všetci,
že ste moji učeníci, ak sa
budete navzájom milovať.»
(Jn 13, 35)

BUDEM SA
USILOVAŤ:
ABY VZÁJOMNÁ LÁSKA
V NAŠOM SPOLOČENSTVE
RÁSTLA

Fascinujúci zápis z prvých storočí
kresťanstva List Diognetovi
zaznamenáva: „Kresťania sa nelíšia
od ostatných ľudí ani krajom, ani
rečou, ani spôsobom života. Lebo
neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú
nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým
nápadným životom. Sú to obyčajní
ľudia ako všetci ostatní.

„Vlastnia však jedno tajomstvo,
vďaka ktorému môžu hlboko
ovplyvňovať život spoločnosti
a stať sa akoby jej dušou:
spočíva v tom, aby sme sa
navzájom milovali.“

Mal som veľkú radosť, že konečne môžem urobiť niečo
konkrétne preto, aby bol svet lepší. I keď sme boli vo veľmi
chudobnej krajine, videl som u Dominikáncov nesmiernu
radosť zo života, ktorú oni majú. Mal som dojem predovšetkým v škole s deťmi - že som dostal omnoho viac,
než som daroval. Pracovali sme „svalmi“ (maľovanie,
stavanie...) i ako „profesori“.
Videli sme radosť detí a boli sme šťastní aj my. Silne sme
medzi sebou zakúsili vzájomnú lásku.
Pre nich sme neboli profesormi alebo návštevníkmi, ale
priateľmi, staršími bratmi. A aj oni pre nás navždy zostanú naši
malí bratia a sestry.

Toto je jeho posledná vôľa, jeho
testament, život neba, ktorý priniesol
na zem a podelil sa oň s nami, aby sa
stal aj naším vlastným životom.
Ježiš chce, aby toto bolo poznávacím
znakom jeho učeníkov, aby ich ľudia
rozpoznali ako jeho učeníkov skrze ich
vzájomnú lásku.
Avšak svedectvo, ktoré Ježiš požaduje
predovšetkým, je svedectvo
spoločenstva, ktoré poukazuje
na evanjeliovú pravdu. Spoločenstvo
musí ukazovať, že život, ktorý Ježiš
priniesol, môže naozaj viesť k zrodu
novej spoločnosti, v ktorej ľudia žijú
v skutočných bratských vzťahoch,
vo vzájomnej službe a pomoci,
so všeobecnou pozornosťou
k najzraniteľnejším a najchudobnejším.

„Aké vzťahy sú medzi
osobami v našom
spoločenstve?“

Nerobili tak aj prví kresťania
v časoch Rímskej ríše?

Dnes sme prvými kresťanmi
my. Rovnako ako oni sme
povolaní odpúšťať si, vidieť sa
stále novými očami, pomáhať
si, jedným slovom milovať sa
tak intenzívne, ako miloval
Ježiš. Môžeme si byť istí, že
jeho prítomnosť medzi nami
má silu pritiahnuť do logiky
božskej lásky aj ďalších.
„Využijem každú
príležitosť,
aby som slúžil druhým,
aby láska v našom
spoločenstve rástla.“

